
I. évfolyam. 17. szám1906. október 1.

SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK

SZAKKÖZLÖNYE
A BU D A PESTI PINCÉR-EGYLET HIVATALOS LAPJA,
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FELELŐS SZERKESZTŐ : 
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Laptulajdonos és kiadó :

Szerkesztőség és kiadóhivatal :
VIII., Kerepesi-ut 9/B, I. em.

Telefon 59—32.
Megjelenik minden hó l-én és 15-én. BUDAPESTI PINCÉR-EGYLET ÉS ÖNKÉPZŐKÖR. Hirdetések felvétetnek árszabály szerint.

Hirdetés!
A budapesti pincéregylet elnöksége közhírré teszi, 

miszerint kezelése alatt levő, alább megnevezett alapít
ványi kamatok, a folyó október hó választmányi ülésen 
kiadatnak.

Felhivatnak az egylet tagjai, akik ezen alapítványok 
valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy írásbeli folyamod
ványaikat 1906. évi október hó 12-éig az egyleti helyi
ségbe VIII., Kerepesi-ut 9 B. beadják, már annál inkább 
is, meit később érkezeitek figyelembe nem vétetnek.

1. A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcs- 
márosok Ipartársulatának 2 alapítványa egyenként 50—50 
korona.

2. ..Kammer Ernő“ 2 alapítvány kamatja 40—40 
korona.

3. ,,Aich János“-féIe alapítvány kamatja 40 korona.
A budapesti pincéregylet elnöksége:

Szép Lajos, Vaiga István,
titkár. elnök.

Miskolc, 1906. szept. 12.
Ez a dátum emlékezetes fog maradni a magyar 

pincérség életében !
Mert a magyar vendéglősök országos szövetségé

nek e napon tartott közgyűlésének határozatai minden 
magyar pincért meggyőzhettek arról, hogy azoktól, akiktől 
jogos köveleléseik vannak, még könyörögve sem kap
nak s nem is fognak kapni soha semmit, ha csak azt 
saját erejükből kifolyólag maguknak ki nem küzdik.

A közgyűlés elé jogos követeléseinknek legele
mibbjeit terjesztettük elő kérő s könyörgő formában s 
ime, az eredmény mint mindig: „Majd" „majd." Ez a 
sokat Ígérő, de adni még csak nem is akaró, a pincérek 
szemeit bekötve tartó „majd" már évek óta húzódik s 
húzódna az még tovább, ha ugyan a magyar pincéri 
kar evvel megelégedne.

Szomorú dolgok ezek, de alkalmasak arra, hogy 
a magyar pincérek felismerjék azt a megdönthetetlen igaz
ságot, hogy az ő érdekeik megvédését soha sem vár
hatják azoktól, kiknek gazdasági érdekeik az övékkel 
homlokegyenest ellenkeznek. És bár hogy fájlaljuk is

a miskolci közgyűlésen hozott határozatot, egyr ész 
mégis jó szolgálatod tettek vele a vendéglősök, mert 
ebből a határozatból kifolyólag minden pincérnek al
kalma van magának véleményt alkotni a dolgok mai 
állásáról, a jövő perspektívájáról és ezek alapján ma
gát cselekvésre elhatározni.

Az önálló cselekvésre a legtöbb tápanyagot a 
miskolci közgyűlésen elhangzott beszédek szolgáltatják 
s hogy ezek úgy vannak, sorra vesszük a felszólalók 
egyes szavait.

Gunciel |ános elnök pl. azt mondja : „Jól tudjuk 
mindnyájan, hogy a közvetítőknek a kizsákmányolása 
és visszaélése, a melynek napról-napra tanúi lehetünk, 
tűrhetetlen. Sokkal célszerűbb volna tehát, ha egy olyan 
intézmény volna létesíthető, amelynek utján a közvetí
tést céltudatosan eszközölni lehet. Ez rendkívül fontos 
volna, bár azt hiszem, hogy ezeket a közvetítőket nem 
lehet közösen mellőzni. Jól tudjuk, hogy tavaszkor, 
amikor kezd a nap sütni és a személyzet már a für
dőkre és a nyári helyekre gondol, akkor bizony oda 
kell fordulni az embernek, ahol alkalmazottat találhat 
és szerezhet. Hiszen ily körülmények között, ha kate- 
gorice azt mondanánk ki, hogy alkalmazottért csak a 
pincérek szakegyésiiletéhez lehet fordulni, bizony meg 
volnánk akadva.

Hát az a kérdés egy nagy tengeri kígyó, melynek meg
oldása évek óta húzódik és ki tudja, mikor leszünk vele 
készen. Nagyon lényeges és kívánatos volna, hogy a 
kérdést mielőbb és minél gyorsabban rendezzük. Azért 
én szívből és melegen ajánlom, hogy még mielőtt a 
végleges megoldás bekövetkezik, támogassuk teljes oda
adással a pincérek közvetítő intézetét."

Ezen szavakból az világiik ki, hogy bár minden 
vendéglős jól ismeri, sőt maga a t. elnök ur is, tuda
tában van az ügynök uzsora tarthatatlan voltának, de 
mégis oda konkludál, hogy az ügynök uzsora mégis 
csak jó. Igen, a t, főnökök részére jó, -  öntudatlan olcsó 
munkaerő szállítására. És vájjon, hogy képzeli a t. el
nök ur a fennakadást azon esetre, ha az elhelyezést

Lapunk mai számához 2 oldal melléklet van csatolva.
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kizárólag a pincéregylet gyakorolná? Vagy azt hiszi, 
hogy ugyanazon személyzet, mely a mai vétkes ügy
nöki uzsora árán jut munkához akkor a díjtalan elhe
lyezőt nem venné igénybe, vagy talán, hogy az ügynök 
jobbat tud adni, mint amilyen van? Ezt ugyan mégáz 
igen tisztelt elnök ur maga sem hiszi el.

Avval a nagy tengeri kígyóval ilyképen, ha a 
munkaadók nem segítenek, majd elkészül maga a pin- 
cérség.

Nagyon szépen köszönjük az elnök urnák a köz
gyűléshez intézett szavait, a helyközvetitő támogatását 
illetőleg, de arról biztosíthatjuk, hogy jóakaró szavai a 
t. tagtársai és jóbarátaik, az ügynökök jóindulatán biztos 
hajótörést fog szenvedni, különösen, ha tekintetbe vesz- 
szük azt, minő hangon fogadta a miskolci közgyűlés 
memorandumunkat.

Mert nekik előbbre való volt az ebéd, mint har
mincezer ember szociális érdeke. Csodálatos dolog, hogy 
mikor a mi memorandumunk került sorra, azonnal éhe
sek lettek mindannyian. No ezt a jóakaratu támogatást 
igen szépen megköszönjük, mert megtanít bennünket 
arra, segíts magadon, az isten is megsegít.

Távol áll tőlünk a harc forszirozása, mi is békés 
utón kívánunk haladni, de a t. főnökök folytonos halo
gató eljárása ezen ió törekvésünket napról-napra gyen
gíti. Elhelyezés, szabadnap, s tanoneviszony rendezése 
halasztást nem tűrő szükséglet, ezen kérdések megol
dását hallgatással elütni nem lehet, mert ezek, égető 
sebeket képeznek a magyar pincérség agyon sanyarga
tott testén, s azok gyógyítása a munkaadókat is érdekli, 
amint ezt elismerik a memorandumnál felszólalt urak is.

Glück Frigyes ur a szabadnapra vonatkozó állí
tásainkat kétségbevonta. Bár igy lenne; de ne fe
ledje el Glück Frigyes ur, hogy az általa említett meg
szakított munkaidő csak az elenyésző kisebbséget képező 
szállodai pincérekre áll, de mi, kik minden pincér 
érdeket egyformán szolgálunk, nem a magas szálloda 
piedesztáljáról, hanem a nagy többséget képező ven
déglői és sörcsarnoki pincérek szempontjából is bíráljuk 
a helyzetet.

Tessék csak Glück Frigyes urnák megfigyelni a 
kis üzemek pincéreit, akik reggel 8—9 órától éjjel egy 
óráig szakadatlanul munkában vannak, s ha ezek nyo
morúságos helyzetét felismerte, bizonyára nem fogja 
kétségbe vonni ezer meg ezer tényekkel igazolt állí
tásainkat.

Az elhelyezésről hangoztatott szavaira csak annyi 
megjegyezni valónk van, miszerint annak intézését — 
vezetését, szóval úgy erkölcsi, anyagi, mint előnyeit és 
hátrányait úgy mint eddig, úgy a jövőben is magunk
nak kívánjuk fentartani.

És mindezek után elmondhatjuk, hogy ott vagyunk, 
a hol a mádi zsidó. Kérelmezünk, könyörgilnk, memo- 
rauduinozunk, s mit kapunk mindezekért? Egy pár 
majd- ot I

llát erre a sok majdra, mondunk mi is egy 
majd- ot.

Majd meglátják a főnök urak, hogy ennek a 
/mi/'rf-ozgatásnak nem jó vége lesz! Majd meglátják, 
hogy a magyar pincérség egyszer csak mégis öntudatra 
tér, hogy a mérték betcllett! És ami aztán következik, 
azt nem lesz tanácsos előidézni!

Mi nem fenyegetünk, hanem csak a jövőt látjuk 
már előttünk. Majd meglátják a t. főnök urak, hogy 
mennyire igazunk van nekünk, s mennyire nincs igazuk 
nekik!

Ébredjetek éttermi munkás-társak!
Ébredjetek, mert elég hosszú időn át borították 

sötét felhők a pincérség egész egét és amely felhők 
nem ritkán valóságos égiháboruként csaptak le reánk 
és éreztették velünk annak fájdalmas hatását. Nem volna 
már korai dolog, ha ezen tulipános huszadik század 
nem az elnyomatást adná osztályrészünkül, hanem úgy 
gazdasági, mint erkölcsi létünknek felvirágzására egy 
kis szabadsághoz juttatna minket is.

Sajnos, bizony a mi helyzetünk még mindig na
gyon szomorú. Mert minél jobban beletekintek jelen
legi helyzetünknek mivoltába, annál jobban azt veszem 
észre, hogy csakis mi vagyunk azok, akik a közéletnek 
és köztársadalomnak úgyszólván legalsó rétegét ké
pezzük.

Szomorú dolog, hogy ez igy van, de hát igy van 
s ez mindnyájunknak fájdalmas tapasztalása.

Azt kérdezem ezek után, hogy hát miért van ez 
igy? És miért nincs másképpen? A felelet erre egy
szerű. Bajaink iparunk rendezetlenségében lelik magya
rázatukat.

Kezdjük legelülről:
Amint tudjuk nem egynek az ipartipró, művelet

len gazdák közül — tisztelet a kivételeknek — nem 
kell tanonc. Lehet, hogy talán azért, mert nem is tud
ják, hogy mit foglal magában az a szó: „tanonc." Ha
nem nekik borfiuk kellenek. Akik felett azután kényiik- 
kedviik szerint rendelkezhessenek. Persze gyakorolják 
is ők ezt a radikális módot, szegény, kifejletlen, hajlé
kony, még érettül nem gondolkozó csemetékkel. Ezek 
tudniillik nem tanoncok, hanem borfiuknak nevezett 
rabszolgák, kiknek megvédő atyai gondviselőjük nin
csen, mert olybá veszik őket, mint akik az iparon is 
kívül állanak. Nincs hova menjenek, hogy szánalmas 
létüket elpanaszolják, igazságukat keressék és esetleg 
helyzetük javításán munkálkodjanak.

Nem égbekiáltó bűn-e az, a főnökök részéről, 
hogy az ilyen fiút reggel hat órakor már munkába 
kényszerítik s foglalkoztatják annak még gyenge szer
vezetét késő éjjel 1—2—3 óráig? Mindenesetre mire a 
fiú eléri azt az időt, hogy munkás válna belőle, ak
korra elsatnyul és teljesen nyomorék lesz. De még 
égbekiáltóbb bűn az, mikor már a munkától kimerülve, 
a menés is nehezére esik a fiúnak, még ilyenkor van 
szive egyik-másik főnöknek, hogy a fiút éjjel 1— 2Jórakor 
házonkivüli lakásra szorítsa.

Hogy milyen káros következménye van még an
nak, hogy azokat a serdIlletlen gyermekeket a főnökök 
éjjeli órákban elzavarják, azt talán mondanom sem 
kell. Tudjuk azt, hogy a főváros utcáin az éjjeli órák
ban a fiú uton-utfélen találkozik a bűn mindenféle for
májával.
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Hát hogy ne romlana meg s hogy ne válna er
kölcstelenné az a fiatal teremtés, akit úgyszólván bele 
kényszerítenek a btinbe.

Nyilvánvaló tehát, hogy a megromlott ifjúságnak 
azok az okozói, kik a tanoncokkal nem törődnek.

Lássuk az éthordókat. Az éthordónak (és amiért 
éthordó, miért nem éttermi munkás?) sorsa és gazda
sági helyzete igen szánalmas. Mert mi, akik az intelli
gensebb elemek közé számítjuk magunkat, nemhogy in
telligens osztályt képeznénk, hanem a mi sanyarú és 
önérzés nélkül való állapotunkban, müveit munkások
nak sem mondhatjuk magunkat.

Hisz elnyomatásunk hasonlatos a vízben fuldokló 
élet és halál közt lebegő egyénéhez, aki akarna kiabálni, 
de az ár, mely elvesztéssel fenyegeti, meggátolja abban,

Mert ha mi valamit csak mondani akartunk, már 
a nyakunkon volt a hurok. Ezt a hurkot mindenesetre 
a t. vendéglős urak s a velük egyetértő főpincér urak
tól szoktuk kapni. Sőt az utóbb nevezettektől mást is 
várhat az ember, mert még a tettlegességtől sem riad
tak vissza.

Nem volt szabad kérnünk még azt sem, a mit 
szerény emberi életünk fentartása megkövetel: az élel
met. Mert hétről-hétre felmelegitett tegnapi étkekkel 
tartanak bennünket.

Munkánkért fizetést kérni? Az volna még csak 
szép! Hogy mernénk mi ilyen vakmerőséget a munka
adóval szemben elkövetni? S ha kértünk, a felelet erre 
az volt: Még fizetésről is mersz beszélni? Tartsd sze
rencsédnek, hogy itt lehetsz és dolgozhatol!

Oh te szegény éttermi munkás, bizony csak esz 
köz vagy, (egy fővárosi főpincér szavaival élve), nem 
pedig munkás, vagy éthordó. Mert ha azok volnánk, 
akkor fizetést is mernénk követelni.

Azon pár korona havi díjazást, amit úgy dobnak 
nekünk oda, mint egy megvetett kutyának a száraz 
darab kenyeret dobni szokták, azt is csak úgy fizetik, 
ha akarják. De a fizetéseknél rendesen ellenszámlát is 
szoktak átnyújtani, amelynek tartalma a következő: 
Ablak- és lámpatisztitás, másoló tinta beszerzés, padló 
súrolás s végül tisztitó pénz. Mikor mindezeket a fize
tésből leakarják vonni, akkor tűnik ki, hogy ez lehe
tetlen. Mert több a levonás, mint a fizetés! Vannak 
azonban helyek, a hol levonások nincsenek, de az ilyen 
helyen meg egyszerűen fizetést sem adnak.

Velem történt meg például Cirkvenicán a „Mira- 
mare" szállodában, hogy nagy alkudozásokra meg Ígért 
a szállodás ur 25 frt havi fizetést.

Azonban mikor kiléptem, nem volt hajlandó egy 
fillért sem fizetni. Mikor levélileg kértem a megszolgált 
munkabérem megküldését, azt válaszolta, hogy az én 
fizetésem volna 28 korona, de ez még az útiköltséget 
sem fedezi.

Nem tudom, hogy hol tanult számolni a szóban 
levő szállodás ur? Hogy 28-ból 11-et nem tud levonni 

mert az útiköltség 11 korona, de hisz nem is az én 
személyemről van sző, hanem arról, amit e példa nyúj
tott, hogy tudniillik nekünk pincéreknek semmi tekin
télyünk sincs s mindenki úgy bánik velünk, ahogy akar.

Hát most már igazán itt a tizenkettedik óra, már 
igazán körmünkre égett a baj. Segítség után kiáltunk. 
De már nem fogunk többé kérni, mert hisz hiába kér
tünk eddig is, hanem most már egyenesen követelni 
fogunk!

Követelésünkért harcolni fogunk és ha szükség 
lesz reá a legerősebb fegyvereket fogjuk felhasználni.

De azt tovább nem türjük, hogy a mi keserves mun
kánk gyümölcsét mások élvezzék!

Itt az ideje, hogy ennek ellentállói, ellentmondói 
legyünk és ne engedjük tökbé jogainkat megcsorbitani. 
Kartársak ! Vessetek csak egy pillantást a főváros bár
mely iparának munkásaira s vegyetek róluk példát és 
kövessétek őket.

Nézzetek csak a hozzánk legközelebb álló kávés
segédeket. Bizony magunkba szállhatunk btinbánólag, 
látva, hogy azok már elérték azt a célt, amiért küzdöt
tek. De mi sajnos, szégyelhetjük magunkat, mert mi 
még messze állunk úgy a testvér iparágtó!, mint más 
m u n kásszervezetektől.

Ezért hát fel k. munkástársaim a szervezkedésre! 
Tömörüljünk össze s vívjuk meg a harcot mindazokkal 
szemben, akik a mi elleneseink, akik a mi nehéz mun
kánk gyümölcseit leszedik. Egyesüljünk, hogy e harcot 
eredménynyel vívhassuk meg. Mert ne felejtsétek el, 
valamit kivívni csak úgy lehet, ha összefartók vagyunk 
s mint egy ember, a kitűzött cél felé tömör falban vo
nulunk fel.

A harcra és testvériségre készen legyetek!
Vincze Mihály.

Panasz egy pincér ellen,
A következő levél érkezett hozzánk:
Tekintetes Szerkesztőség!
Tisztelettel felkérem a t. szerkesztőséget szíves

kedjék következő soraimnak b. lapjában helyt adni.
Sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy a nagytársa

dalom mily merev, mily rideg magatartást tanúsít osz
tályunkkal szemben. Ez a szó ,,ptncéi“ némely ember 
előtt olyan fogalom, hogy mindent, csak jót nem tud 
azon osztályról gondolni.

Ugyebár mi ezen megütközünk és rosszul esik, 
ha osztályunkról valahol méltatlanul nyilatkoznak. Nincs 
is ez rendjén általánosságban, mert nincs még egy ipar, 
amely annyi egyéni kvalifikációt követelne mint a pin- 
cérség!

Ámde, hogy miből indulnak ki azok a rossz 
vélemények, annak illusztrálására elmondok egy konkrét 
esetet: Ez év február havában Cservenyiné akceptálta 
ide hozzánk trencsén-teplici fürdőre, a fürdő idényre, 
Hermann Zsigmond éthordót, akit én azelőtt sohasem 
ismertem, csak egyszer találkoztam vele Cservenyiné 
irodájában. Alig hogy akceptálva lett rá néhány hétre, 
kaptam tőle egy levelet, amiben igen kér, hogy miután 
lakást változtat, küldjék neki 30 korona előleget.

Én, aki egész életemben a kolléglálitásnak éltem, 
helyt adtam kérésének és folyósítottam neki a kért 
összeget.

Amidőn a szezon megkezdődött, egyszer csak 
kapok megint Hermáimtól levelet, amelyben ismét 20 
korona előleget kért tőlem.

Nekem nem tetszett ezen eljárás, miután én Her- 
mannt mint mondom, azelőttsohanem ismertem, nem küld
tem el tehát a pénzt neki. Rá„14 napra kapok Cservenyiné 
aláírásával sürgönyt, amiben kér Hcrmannak 20 koro
nát, hangsúlyozva sürgönyében, hogy ő ugyan adna 
neki, de neki pénze most kéznél nincs. Én Cservenyiné 
sürgönyére ismét elküldöttem Heimanriak 20 koronát. 
Utóbb kiderült, hogy Cservenyiné csak akkor szerzett 
tudomást a nekem küldött táviratról, amidőn tőlem a 
pénz megérkezett.

Hermann Zsigmond megérkezett és 14 napig nár 
Inuk mint éthordó működött, a 15-ik nap azon kéréssel
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jött hozzám, hogy ő beteg és nem tud dolgozni, bo
csássam el.

Én hittem beteges kinézésének és még magam 
proponáltam főnökömnek, hogy engedjük elutazni.

Hermáim másnap el is utazott, persze anélkül, 
hogy a nekem járó összeget megfizette volna, vagyis 
50 koronámmal adós maradt, dacára annak, hogy el
utazásakor körülbelül 140—160 koronája volt.

E pénz mennyisége mellesleg mondva sehogy sem 
egyezik meg az üzleti keresettel, mert azt minden kartárs 
tudja, hogy a mai világban 10—14 nap alatt 130—140 
forintot keresni nem lehet, pláne úgy mint Hermann, 
aki egy nap dolgozott, 2 nap meg nem.

Hanem igenis, összefügg ezen körülmény avval, 
hogy egy vendég nálunk feledte az asztalon a pénz
tárcáját, amiben állítólag 260 korona volt és ami nyom
talanul eltűnt.

A dolog csak Hermann elutazása után pattant ki, 
amikor megtudtuk, hogy Hermann itten egy ketes kávé
házban reggelig pezsgőzött és különféle bevásárlásokat 
is eszközölt.

Hogy én utólag nem tettem ezen dologról hiva
talos jelentést, az csak azért történt, mert nem akartam 
házunk tisztességét ilyen Hermann féle emberrel kompro
mittálni, de igenis irtain Hermannak, hogy kötelezett
ségének tegyen eleget, mert nem járt el nálunk tisz
tességesen. Levelemre Hermann részéről durva táma
dásban részesültem.

íme az ilyen esetek azok, amik a közéletben ben
nünket lealacsonyítanak és az ilyen esetek ismétlődése 
által a társadalom a tisztességes pincér-osztályt is lenézi.

Én pedig minden kartárs figyelmébe ajánlom ezen 
sokoldalú Hermann Zsigmond urat és kérdezem a 
kollega világot, hogy ilyen emberek eljárása után lehet-e 
egy szegény, de tisztességes kollegának segélyt nyúj
tani, amikor az reá van szorulva ?

Soraim a tisztelt kartársak figyelmébe ajánlva
tisztelettel

Dávid Sándor, főpincér 
Hőviz-szállocta, Trenesén-Teplic.

Szívesen adunk helyet e felszólamlásnak, de meg
jegyezzük, hogy éppen a Budapesti Pincér Egylet min
den működése oda irányul, hogy a pincér társadalmat 
minden salaktól, minden kifogásolni valótól megtisztítsa. 
Legelőször is nem kell ügynökhöz fordulni. Itt van a 
mi közvetítőnk. Ez díjtalanul végzi azt jól, amit az ügy
nök pénzért rosszul csinál.

A mi közvetítőnk nevében bizonyára senki sem 
fog előlegekért sürgönyözni, mert első percre nyilván
való, hogy szédelgés van a dologban! Azután pedig, 
ha behozzák a revue rendszert, a főpincérnek nem lesz 
módja sem hogy az éthordónak előleget adjon, mert az 
éthordó maga lesz a főpincér is. Így legfölebb önma
gától kérhet előleget. Éppen az ilyen esetek mutatják 
meg legjobban mennyire helyes utón halad a Budapesti 
Pincér Egylet, midőn programmja végrehajtásán fára
dozik. Éppen ezért kell a pincéreknek a B. P. E. mellé 
tömörülni, hogy ilyen esetek többé elő ne forduljanak!

Szcrk.

Egy-két szó a kartársakhoz.
Szeretett Kartársaim!
A pincérség elnyomatása immár oly mérveket ölt, 

hogy ezt tovább tűrni nem lehet! Legfőbb ideje már, 
hogy valamit mi is tegyünk érdekeinkbe, mert annyira

le vagyunk nyomva, hogy ez az állapot Így tovább már 
nem maradhat. Ebben a helyzetben tovább nem él
hetünk ! Minden szakma munkásai tudtak már szer
vezkedni és helyzetükön segíteni csak egyedül mi nem!

Mutassuk meg a világnak végre valahára, hogy 
mi is emberek vagyunk, nem vagyunk gyávák és tu
dunk helyzetünkön és magunkon önmagunk segíteni I

Ne tűrjük tovább azt az állapotot és lealáztatást, 
hogy mi, kik úgyszólván a müveit emberek közé tar
tozunk, tisztességes, becsületes és nem kis mértékben 
megerőltető munkánk után, mint nyomorult koldusok, 
könyöradományból éljünk!

Segítség azonban csak akkor lesz, ha mint test
vérek összetartunk s egyesülve erős testületet alkotunk!

Tartsa tehát minden szaktárs kötelességének, hogy 
egyletünkbe beiratkozzon és azt teljes odaadással támo
gassa és csakis közvetítő irodánkat vegye igénybe.

Törekedjünk, hogy az összes szakmabeli személy
zetet részünkre megnyerjük, kik velünk egyesülve ki 
fogják küzdeni emberi jogainkat, hogy felszabadul
hassunk az alól a járom alól, amelybe belehajtottak 
bennünket! Vigyázzatok testvérek, komoly idők előtt 
állunk, nehogy valaki széthúzásra adja a fejét! Össze
tartás, egyesülés, tömörülés, szervezkedés, ezek legye
nek jelszavaink! Ha e jelszavakat követjük, boldogulni 
fogunk!

Kartársi üdvözlettel 
Ko vács József.

Az éttermi pincérek gyűlése.
Szaklapunk előző számában szó volt róla, hogy az 

éttermi pincérek gyűlést tartottak.
Engedjék meg, hogy nehány szóval megvilágítsam, 

hogy mi indított bennünket a gyűlés egybehivására. 
Munkaadóink tudniillik jól számítottak a múltban, hogy 
mint embert, szolgalclkiieknek neveltek bennünket és 
erre építették tervüket. Mi kellett egyletünk ezelőtti ve
zetőségének? Egy magas színvonalon álló bál, 1—2 
méltóságos urnák a bemutatása, vezető nagy uraink 
vállveregetése, evvel kimerült minden tevékenysége. Az 
egylet élén állók jól tudták, hogy inig ezeket a dolgokat a 
pincérek kenyér gyanánt elfogadják, nyugodtan gyüjt- 
hetik a vagyont, továbbra is rabigába tarthatják a pin
cér munkaerejét. Egy ily bálnál a pincér nagyon hasz
nos eszköz volt, jegyekkel való házalás, rendezés, fo
gadtatás stbnél. de csak a termen kivid. Bent más világ 
volt! Emlékeztek még 2 évre vissza ? Az a brutálizmus, 
mely ott érte az öszpincérséget — folytatása az üzleti 
bánásmódnak — netovábbja a vagyonból származó gőg
nek és lenézésnek. Hogy hitvány, önző céljaikat elér
hessék, még az ütéstől sem riadnak vissza. Mióta jelen
legi egyleti vezetőségünk öntudatot nevel tagjaiba néha 
a „csirkefogó11 pincér is visszavág és igy most már 
bántani nem nagyon mernek bennünket. De ne is mer
jenek ! Mert most már elég volt!

Azt a sokszor megénekelt jóakaratot most már eldob
juk magunktól s úgy teszünk, mint minden öntudatos 
munkás. Az osztályharc alapján fogjuk követeléseinket 
kivívni. A jelent a szervezésre, a pincérek gazdasági 
helyzetének felismerésére fogjuk fordítani. Tudnotok 
kell testvérek, hogy csak gazdaságilag szervezett mun



kás tud magának kedvezőbb feltételeket és jobb munka 
viszonyokat kivívni.

Felszólítunk minden pincéit, agitáljanak egyesü
letünk érdekében, gyűjtsenek uj tagokat, hogy minél 
több erőt nyerjen az átalakulásra. Félre a gyávasággal! 
Azt a nehány gazdát, vagy főpiacért, ki igaz ügyünk 
kerékkötője, vagy árulója lesz, jól jegyezzük meg ma
gunknak a jövőre nézve. Mi tudjuk és látjuk, hogy 
egyletünk vezetősége nemsokára kiábrándul a sok ha
szontalan kérésből, memorandumozásból, és oda fog 
csatlakozni, hol férfias módon védik meg igazunkat: A 
szervezett öntudatos osztályharcban levő munkásokhoz!

Ez a mozgalom olyan emberek kezébe van letéve, 
kik már végigjárták a rágalom és az üldöztetés kálvá
riáját, de viszont megelégedetten néznek végig a győ
zedelmes csatatéren. Fel tehát a szervezkedésre! Pár
toljátok e mozgalom vezetőit, úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag. Hogy oda kiálthassuk elnyomóink fülébe: Le 
a 10—15 koronás havi éhbérrel, le a főnökök jóvoltá
ból vérünket s z í v ó  ügynökökkel.

Testvérek! A múlt a kizsákmányolóké, a jelen a 
szervezkedésé, a jövő a biztos győzelemé!

Honyck Lajos.

Nyilatkozat.
A Vendéglősök Lapja szeptember hó 20-diki szá

mában a „Koncféllő" címen közlemény jelent meg, 
amely hivatkozva a Szállodai és Vendéglői Segédek 
Szakközlönye 1900. szeptember hó 1-ei számában meg
jelent „Koncféltők" ciniü cikkre — a melynek szerző
ségét nekem imputálja. — „A megtámadott föpincérek“ 
aláírással nekem ront, s a Sz. V. S. Sz.-ében közölteket 
letagadni iparkodik amellett, hogy személyemet qualifi- 
kálhatlan módon tárgyalja.

A közlemény tagadó részére nem vagyok hivatott 
válaszolni. Arra lapunk más helyén Honyék Lajos kar
társunk, aki „Koncféltök" cimü cikkben foglaltaknak 
szem és fültanuja volt, megadja a választ.

Én csupán a közlemény személyemre vonatkozó 
részére reflektálok, midőn kijelentem, hogy hiuságnélkiili 
büszkeség tölti el egész lényemet, amikor nevemhez a 
magyar pincéri kar érdekeit megvédő oly intézmények fű
ződnek, mint a szaklap és az elhelyező. Mindkét tényező 
tudniillik arra hivatott, hogy a nehéz sanyarú viszonyok 
között tengődő magyar pincérség helyzetén javítson, s 
hogy javítani fog is, azt a már eddig elért eredmények 
is igazolják. .

Lehet, hogy ez nem tetszik a főpincér uraknak. 
Hogy tudniillik a szaklap világosságot áraszt a pincér
ség körében, az elhelyező pedig kiragadja őket az 
ügynökük zsaroló karmaiból. Hogy miért nem tetszik ez 
a főpincéreknek, azt ők bizonynyal a legjobban tudják. 
De hogy e nem tetszésük olybá nyilvánuljon, hogy az 
a magyar pincérség létérdeke ellen törjön, s oda terelje 
a dolgokat, hogy a pincérek tovább nyomorogjanak, 
tovább ki legyenek szolgáltatva a főpincérek szeszélyei
nek, azt én mint a Budapesti Pincér Egylet elnöke, nem 
tűrhetem, nem is tűröm, saz ebbeli törekvéseknek, meg
hiúsítását célzó közleménynek a legszívesebben s köte-
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lességszerüleg helyet adok a pincérség hivatalos közlö
nyében. Aki az ügyeket higgadtan bírálja el, s nem 
önös, egyéni érdekeket szem előtt tartó nézőpontból, 
az csak helyeselni tudja azt, hogy a pincérség, az el
nyomottak legelnyomottabbja, öntudatra ébred, engem 
pedig nem gáncscsal, hanem dicsérettel illet azért, hogy 
az elnyomatás korszakát megszüntetni igyekszem, s az 
öntudatra ébresztésnél közreműködöm. Ilyképpen tehát 
arra a piszkolódó cikkre nincs mit felelnem. Az a támadás 
legfényesebben igazolja, hogy annak a cikknek, mely a 
főpincérekkel foglalkozott igaza volt. Csupán a követ
kezőket jegyzem meg : Az elnöki tisztséget én most is 
éppen agy, mint a múltban, tiszteletből végzem, amint 
hogy ez máskép nem is képzelhető. Azonban talán még 
a t. főpincér urak is meg fogják azt nekem engedni, 
hogy azért, mert az összpincérség érdekében oly munkát 
fejtek ki, mely nekem minden időmet, éjjeleimet úgy
mint nappalaimat leköti s egyéb munkát végezni nem 
enged, hogy mindezekért ne koplalás legyen a bérem. 
Talán a t. főpincér urak is megfogják engedni, hogy 
elfogadhassak annyit, amennyiből — a tisztség betöl
tése körül felmerülő és a főpincér urak által is eléggé 
jól ismert költségek fedezése mellett — meg is élhessek. 
Az élethez való jogomat talán még a főpincér urak sem 
vitatják e l!

Hazugság tehát annak a közleménynek az a része 
is, mely azt állítja, hogy az elnökségért magamnak fizetést 
biztosítottam. Valamint hazugság az, hogy én az 
elhelyező osztály vezetésére feltoltam magam „busás 
fizetés ellenében". Kijelentem, hogy én az elhelyező 
osztály vezetésére, a választmány egyhangú kivánatára, 
egyenes felszólítására, hogy úgy mondjam, kimondott 
utasítására vállalkoztam, ámde azon határozott kijelen
téssel, hogy én csak ideiglenesen vállalom el azt a 
tisztet és mihelyt látni fogom, hogy az elhelyező intézet 
fennállása biztosítva van, azonnal elhagyom azt, mert 
én fizetett hivatalnoka az egyesületnek nem kívánok 
lenni soha. Hogy eme kijelentésem mennyire komoly 
volt, legjobban igazolja az, hogy most miután az intéz
mény fennállását már biztosítva látom, én az elhelyező 
vezetéséről való lemondásomat már 1906. évi augusztus 
hő 29-én tartott választmányi ülésnek be is jelentettem. 
Utódom pedig ugyanazt az összeget kapja fizetés fejé
ben, mely az én tiszteletdijam volt, avval a kiilömbség- 
gel, hogy én eme tiszteletdijért a Szállodai és Vendég
lői Segédek szakközlönye költséges és nehéz szerkesz
tői munkáját is elvégeztem minden külön díjazás nélkül, 
amint hogy azt ezután is teljesen díjtalanul látom el.

Én a főpincérek nyilatkozatából csak azt látom, 
hogy annak a cikknek, mely a főpincéreknek rossz 
kedvét fölkeltette, minden sorában igaza van. Igaza van 
abban, hogy a főpincérek a pincérség most épülő védő 
várát szeretnék lerombolni s pedig lerombolni olyan 
aknamunkával, melynek minősítésére a kellő szót na
gyon bajos hamarjában megtalálni.

Aki haragszik, annak nincs igaza. A főpincérek
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nemcsak haragusznak, de valótlansággal igyekeznek 
állítólagos igazukat bizonyítani. Kétszeresen nincs tehát 
igazuk. És mert hogy nincs igazuk, kirohanásukkal nem 
is törődöm.

Én végzem a magam becsületes munkáját. Pincér
társaim bizalmát mig bírom, utolsó erőmet is arra 
fordítom, hogy e bizalomnak megfeleljek. És ezen egye
nes inamról nem tántorít el semmi. A főpincérek handa- 
bandázó gyanúsítása sem. Mert éri becsületes ember 
vagyok! És az is maradok! Aki kötelességeit mindig 
teljesítette. Es teljesiti ezután is. Majd meg látjuk, ki 
éri el kitűzött célját, — és mi fog diadalmaskodni. 
Az igazság-e, vagy a rágalom ! ?

Varga István.

A ..megtámadott" föpincerekhez.
A Vendéglősök Lapja szeptember hó 20-án meg

jelent számában Önök egy nyilatkozatot tettek közzé, 
melyben megkísérlik letagadni azokat az igazságokat, 
melyeket én, a Szállodai es Vendéglői Segédek Szak
közlönye szeptember hó elsejei számában közre adtam.

Az Önök nyilatkozatában a legképtelenebb módon 
támadják az egylet elnökét s bár tagadják a közle
ményben felhozott vádakat, de végül mégis beismerik, 
hogy ott voltak és azon határozatokat, melyeket a Sz. 
V. S. Sz. közölt, csakugyan meghozták.

Én, ha még emlékeznek rá a t. főpincér urak, az 
Önök tanácskozásán jelen voltam a Varady-féle ven
déglőben. Tehát minden szavukat hallottam s jól meg
értettem s mivel az Önök értekezletén elhangzott be
szédek s hozott határozatok az összpincérség érdekei 
ellen törnek, sziiks'. zesm-k tartottam azokat egyleti la
punk utján kartársa m tudomására hozni, amint hogy 
ezzel tartoztam is nekik.

Az Önök förmedvenye ugyan személy ellen irá
nyul és nekem nem cé ín Varga 'elnököt megvédel
mezni, mert hisz erre neki szüksége nincs. De az a 
modor, melylvel Önök neki rontanak és hazugsággal 
vádolják, késztet arra. hogy a valódi tényállást nyilvá
nosságra hozzam s szemükbe mondjam, hogy akkor, 
amikor Önök a Sz V. S. Sz. közlönyében közűitekre 
azt mondják hogy hazugság. Önök tudva hazudnak.

1. Kerdem most (Hál Andor urat, igaz-e az, 
hogy a Magyar Estilapb.n közölt .,Revue“ rendszerre 
vonatkozó hírt. egyenesen Varga elnöknek imputálta s 
ugyanakkor szemeivel, mert nem a főpiacén kar által lett 
elnökké választva, a iegi letlenebb szavakkal támadta?

2. Igaz-e az, hogy Gaál Andor ur az első kér
désben foglaltak után azt mondta, ..Éthordó minden 
csirkefogó lehel, de főpiac-ér nem?"

d. Igaz-e az, hogy egy sorsjegy társaság alakítá
sát indítványozta, melybe be csalják a jobb étnordó- 
kat s mikor már eléggé át vannak gyúrva, egyletté ala
kulnak, szaklap es elhelyező nélkül >"

4 Igaz-e az az állításom, hogy Ön azt jelentette 
az értekezletnek, hogy beszéltem Mitrovátz Adolffal s a 
most neveze t azt mondta, bárminő határozatot hozunk 
is, magát velünk azonosítja?

1 egyék a „megtámadott** főpincérek kezeiket szi
vükhöz s vallják he ős ónén, hogy mind ez igaz. Ha pe
dig ezek után is tagadjak, úgy tudva mondanak valót
lant, ami pedig közön-.- ges hazugság.

Most már én kérdem: Ki hazudik? Elő a bizonyí

tékokkal t. urak, én esküvel is hajlandó vagyok meg
erősíteni állításaimat. — Megtennék azt Önök is?

Ma még nem vagyunk a főpincér-rendszer ellen
ségei, de lia a főpincérek tovább is kerékkötői fognak 
lenni gazdasági mozgalmunk legjogosabbjainak, és azok
kal szemben ellentétes álláspontot foglalnak el, úgy 
leszünk oly erősek, sőt már vagyunk is, hogy őket kény
szer által rábírjuk a nagy többség érdekei előtt való- 
mégha jolásra.

Lássák be a múltban elkövetett hibájukat s ipar
kodjanak azt jóvá tenni és álljanak mellénk; ami győ
zelmünk, az Önök győzelme is leend.

Szükségesnek tartom megjegyezni még azt, hogy 
Killár főpincér urat nem érdemesítem arra, hogy az ő 
külön nyilatkozatára egyáltalában választ is adjak.

1906. szeptember 27.
Honyek Lajos.

Jegyzőkönyv.
felvétetett a budapesti pim-.értgylel 1906. évi szeptember hú 

28-án tartott rendes választmányi ütésről.
Varga elnök az ülést határozatképesnek nyilvánítja 

és megnyitja, jelenti, hogy Szép L. titkár elfoglaltsága 
miatt a mai ülésen meg nem jelenhetik, felkéri Kolb 
Gusztáv választmányi tag urat a jegyzőkönyv vezetésére.

Jegyzőkönyv felolvastatván s némi kiigazítás után 
hitelesítették. Elnök sajnálattal jelenti, hogy a miskolci 
szövetségi közgyűléshez beadott memorandumot a szö
vetségi közgyűlés magáévá nem tette, hanem a jövő évi 
pécsi közgyűléshez utasította, Így a pincérség utolsó 
reménységé is eltűnt, hogy valaha a főnökök jóakaratából 
kérelmeink legelemibbjét is megvalósíthassuk, s konsta
tálja, hogy a főnökök maguk kergetik megokolatlan 
ellátásukkal munkásaikat a szocializmus védőszárnyai 
ala, ozetf is tömörülnek a pincérek egy szakszervezet 
megalakítása céljából. A választmány sajnálatát fejezi 
ki a miskolci határozat felett s fájdalommal konstatálja, 
hogy ezek után már a főnökök részéről semmi méltá
nyosságra nem számíthatnak a pincérek s elérkezettnek 
tátja az időt, saját erejéből, a pincérség jogait meg
védeni.

• :,,i,k jelenti, hogy az egyleti helyiséget s annak 
bcreiítj. • ■ U- ellen 20.000 koronára biztosította ; tudó-
n i  a  s í i  i v u i c t o i L

Kolb Gusztáv felolvassa az augusztus havi pénz
tári jelentést, mely szerint: / levétel : Pénztári marad
vány a műit hóról 88T>ö. tagdíjakban befolyt 1318,. 
behatási dijakban befolyt 76, kártyajáték dijak után be- 
tulyt 4! 80 tekeasztal játékdijak után befolyt 636, ma
gyar "vadék es leszámítoló banktól pénzfelvételért 1500, 
tagrur i könyvecskék után befolyt 20, tartalékalapra be
folyt 28-60, segélyalapra befolyt 140 korona. Összesen : 
3219 korona .>2 fillér. — Kiadós; Betegsegély és táp
pénzt -ált 482 K., rendkívüli segélyért 4 K., leltár sze
rinti beruházásokért 5 Ív, általános költségekért 174 
K. 88 L, temetkezési költségekért 4 K., kártya Enti
tásért 4 K. 98 L, beszerzett italokért 28 K. 38 f„ sze
mélyzeti illetményekért 414 K. 60 f., ház hér augusztus 
— október negyedre 900 K„ lielyeszközlő személyzet 
illetményekéit 420 K., hclyeszküzlö házbér 233 K. 25 
f-> liclyeszközlő költségekért 29 K„ szaklap alap számla 
terhere 379 K . , pénztár maradvány szeptember hóra 
149 K. 23 I Összesen: 3219 korona3 2 fillér; tudomá
sul vétetett.

, E'iiök bemutatja a karácsonyfa gyíijtöiveket, 
melyeket a választmány szétkiildeni rendel. Jelenti
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ovábbá 5. alapítványi kamat esedékességét, melyeket a 

választmány egyleti szaklapunk utján hirdetni rendel. 
Elnök bemutatja Pulyay Gábor választmányi tag levelét, 
ki vidékre történt távozása folytán választmányi tagsága 
felfüggesztését kéri; tudomásul vétetik.

Bemutatja továbbá a „Magyar Szakácskor1' egy 
levelét, melyben a körnek ajándékozott képet köszöni 
meg; tudomásul szolgál.

Hegyi József és Gyelnik Pál kérvényei a jövö havi 
választmányi ülés elé utaltatnak.

Elnök bemutatja a nagyváradi Szállodások és 
Vendéglősök Ipartársulata átiratát a pincér szakiskola 
megnyitási ünnepélye tárgyában a választmány köszö
nettel tudomásul veszi és elhatározta, hogy magát az 
ünnepélyen képviselteti.

Újvári József panaszos levele felolvastatott s mivel 
az abban foglaltak tisztán személyi ügyek vonatkoznak 
a választmány nem tartja magát illetékesnek e felett 
határozatot hozni, s erről Ujváry urat értesíteni rendeli.

Kolb Gusztáv ur bemutatja Somogyi Károly pincér 
elszámolását, amit a választmány helyesnek talál és 
Somogyit panaszával végleg elutasítja.

Elnök jelenti, hogy Spesny Imre 2. Szép Lajos ur 
pedig 14 kötet könyvet adományoztak az egylet könyv
tára javára. Köszönettel tudomásul szolgál.

Bemutatja elnök Vincze Mihály és társai kérvényét, 
melyben kérik a választmányt, hogy Varga elnököt mentené 
fel a szaklap felelős szerkesztői tisztsége alól; a választ
mány hosszabb eszmecsere után elvileg hozzájárult s 
megbízta az elnököt a személyre vonatkozó javaslat 
megtételére, aki azt a jövő választmányi ülésre ígérte.

Bemutatja továbbá Honyck Lajos és társai két 
indítványát, kik egyben a Berliner Tagblatt helyett a 
„Népszavát" kívánják a kör részére előfizetni; a választ
mány hozzájárul, valamint ahhoz is, hogy a társada
lomtudományi társaság által rendezett tanfolyamok se
gélyezéséhez anyagilag egy később meghatározandó 
összeggel hozzájárul.

B. L. tagnak 6 korona külcsönsegélyt a választ
mány megadja.

Pauly Antal indítványát, a karácsonyfa ünnepet 
táncestélylyel egybe kötni, a választmány elfogadja és 
megválasztja a vigalmi bizottságot Pauly Antal, Né
meth Károly, Beér Lószló, Reinhardt István, Grosz Jó
zsef és Wirlh Ferenc urak személyében.

K. m, f.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Óvás! Tudomásunkra jutott, hogy egy Vincze József 

nevű pincér magát a most megindult pincérmozgalom 
szervezőbizottsága tagjának adva ki, több vidéki város
ban, sőt Budapesten is gyűjtést rendezett anélkül, hogy 
erre neki megbízása lett volna. Minthogy pedig neve
zett, a szervezőbizottsággal semminemű összeköttetésbe 
nincs, gyűjtéseit, melyeknek eredményét saját céljaira 
fordította csalá3-nak minősítjük, s óva intünk 
s kérünk minden szaktársat, hogy Vincze Józsefet — 
aki nem azonos Vincze Mihály a szervező bizottság 
tagjával, ismét megjelenése esetén, mint csalót letartóz
tassák. Ki ellen a büntető feljelentést egyébiránt már 
megtettük.

A budapesti éttermi pincérek szervező bizottsága
Öntudatra ébredés. Hála isten, kezdenek pincéreink 

öntudatra ébredni. Íme újabb példája az öntudatra való 
ébredésnek:

A Neiger-étterem pincérei, megunva a rabszolga
ságot s azt a bánásmódot, melyet a főnök kedvencétől 
eltűrni voltak kénytelenek, szept. 17-én főnökükhöz 
fordultak orvoslásért és a szabadnapért. Elein fizető
pincér, ki már régen pályázott a főpincéri állásra, ez 
alkalomból azon iparkodott, hogy főnöke előtt úgy a 
főpiacért, mint a vele jőegyetértésben munkálkodó ét
hordókat igazságtalanságokkal bevádolja. Mivel a pin
céreknek ez ellen való többszöri kérelmük és felszóla
lásuk eredményre nem vezetett, a pincérek a fizetőpin
cér elbocsájtását követelték. Ezt Neiger ur megtagadta, 
mire a pincérek, főpincérükkel az élén, beszüntették a 
munkát. Neiger ur pedig látva, hogy rosszul cseleke
dett, engedett pincéreinek, elbocsájtotta a fizetőt s meg
adta kötelezőleg a szabadnapot is. Példát vehetnének a 
többi vendéglős urak, de a Neiger-étterem pincéreitől 
is a többi pincérek, kik ki tudták vívni jogaikat.

Szerkesztői üzenetek.
Anyaghalmaz miatt a beküldött cikkek jó nagy része, nem 

jöhetett e héten. Kérjük szives elnézésüket a cikkíróknak. Jö
vőre leközöljük, a már kiszedett közleményeket.

Egy vidéki főpincér. Nem hisszük el Önnek amaz állítását, 
mely a vidéki pincérekre vonatkozik, azt azonban igenis elhisz- 
sziik, hogy az Ön feje lágyát még siirü pókháló fedi. Reméljük, 
hogy majd idővel akad valami bátor orvos, aki azt a pókhálót onnan 
bár fájdalom árán is, eltávolítja. Akkor Ön mea culpa-t fog mon
dani mostani tudatlanságán s Ön is meg fog térni. Adjon az 
Isten hozzá kitartást, erőt, egészséget. Mi majd akkor szívesen 
látjuk a megtért bárányt.

Hungária éthordói. Előző számunk szerkesztői üzenetét 
megismételve, kérjük, közöljék velünk, ki vállalja el a sajtójogi

N y i l t - t é r * )
Nyilatkozat.

A franczia kórház helyiségeiben a 
Kristályforrás ásványvizet kipróbál
tuk és kitűnő asztali víznek találtuk, 
mely a dyspepsia különféle alakjai
ban hathatós szolgálatokat teljesít
het. Dr. Mabit, Dr. Laphitzondo, Dr. 
F. Mollard, Dr. E. Mollard, Dr. Laure, 
Dr. Jasinski. Dr. Pavlovsky-Rosem- 
berg, Dr. Perez. Dr. Pardo-Tavera.
Sosiéte Philantroplque Frangaise du Rio 

de la P lata
Franczia Kórház.

*) ü rovall 'tin k ü /. lü lU *k 6 r t m m  vá'lal 
felelősséget a S z e rk .
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BUDAPEST TELEFON. BECS TELEFON.

ZORN MÓR
butorszállilási- és beraktározási vállalata

BUDAPEST,
VIII., József-körut 18- szám.

Elvállal mindennemű 
költözködéseket, bú

torszállításokat úgy 
helyben, mint vidékre, 
vasúttal vagy hajón, 
csász. és kir. szaba

dalmazott bútor- 
kocsikkal. ——

I
Minden 
kárért 
teljes 

felelős
séget vál
lalok.

Beraktározás száraz és tiszta raKfáraKbap. 

Csomag- és podgyász - szállítások elvállaltalak.

Olcsó töriesztéses

Pénzkölcsönt
földbirtokra

Hasakra
Telkekre

Építkezésre
I. II. III. bekebelezésre.

Személyhitelt mindenkinek kezessel és annélkiil.
EE T i s z t v i s e l ő  k f i l c s f t n f i k a t  E

5- 25 évi visszafizetésre, valamint

h á z a k ,  t e l k e k  a d á s - v é t e l é t
közvetítünk.

Budapesti Hitelforgalmi Intézet
Budapesten, VII., Rottenbiller utca 1. szám.

Fiók-iroda:

K I S P E S T E N ,  Hunyady-utca 19. szám.
e-A Értesítés válaszbélyeg ellenében,

gL ---------------------—

Egyesek és teljes fogsorok, teljesen szájpadlás és 
inylemez nélkül is. Arany koronák, arany- és kau- 

csuk-hidak, melyeket nem kell és nem is lehet a 
szájból kivenni; eltörhetetlen, a gyökerek eltávo
lítása fölösleges, rágásra azonnal használhatók,
10 évi jótállással 24 óra alatt készíttetnek. Vidékiek 
megvárhatják. Saját találmányit szájpadlásnélküli 
műfogak kizárólag csakis műtermemben készít

tetnek mérsékelt árak mellett.

BARNA I. m̂űterme I
BúdapeSt, VII , K«r«p*Si-üt 18. sz.

Egyesületi tagok 20 százalék engedményben részesülnek.

9

A legnagyobb kincs a jo egészség,

melynek fókeüéke a tiszta levegő!

Hogy szobánkban állandóan

tiszta, üde levegő legyen,
rendeljük meg

wm~ Beck Károly szab. ablak
i t  szellőztetö-készülékét. =

E találmány kitünően bevált. Egyszerű szerkezetű 
és minden ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és 
legliigiénikusabb szellöztetökészülék.

Levélbeni megkeresésre tovább felvilágosítással 
szolgál:
R a n l#  l / ó r n l o  szab. ablakszellöztetö-
D 8 CK i v a r  O l y  készülék készítő =

Budapest. Vili.. József-utcza 14.

A szellöztetökészülék kiválóságáról tanúságot teltet 
számtalan s előkelő intézet, hivatal sth. így a m. kir. 
keresk minisztérium, a pozsonyi áll. nói tanitóképezde, 
a Pesti Napló szerkesztősége és kiadóhivatala, továbbá 
számos állami intézet, iskolák, kórházak, a hová az 

ablakszellöztető bevezettetett és kitűnőnek 
találtatott.
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\Brázay K álm ánnál s

Muzeum-körut 23. ^

A világhírű francia

DELBEGK & Gomp
reimsi pezsgőborgyár és a 

müncheni Hofbráu
m agyarországi fölerabata.

Válogatott fűszeráruk, mindennemű 
bel- és külföldi csemegék, magyar és 
francia pezsgőborok, rum és tea, 
liqueurök, sajt, vaj, kassai, prágai 
sonka, felvágottak, gyümölcsök stb. 

raktára

T r a n s y l v a n i a  S e c '
L o u i s  F r a n c o i s  C o r o p .
császári és kir. udvari szállítók. ~  Fülöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUDAFOK.
12 elsőrendű kitüijt̂ tés.

Főraktár:

BORHEöYI FERENCZ
Budapest, V. kér., Gizella-tér I. szám.

Sürgönyeim:

FRANCOIS BUDAFOK.

N o r S  C o i K O ú r S .
Vezérképviselőség :

BUDAésBLOCHMANN
Budapest, V.. Akadémia-utca 16. szám.

Telefon :

BUDAFOK 15. SZÁM.
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S im á d j& c -
EBEKRARDT ANTAL 

iftvm x>n/oz
b u p

tel i Mt

P i a d a l
C  C * «V» «M» sV- ^

(francia módszer szerint)

Éiberfrardf = 
=  Apfaí

pezsgőgyárából,

B u d a f o k -

T^kfoo: BUDAFOK 30.

i u i u u v . i l  n a

Berkovíts Károly

Legynagyobb Budapest fő- és székvárosi

g y e r m e k -  é s  f i u - r u h a  r a k t á r

Ziegler A. és Rokoosteii) S.
Budapest, 111. kér., Kíraly-utca 3. szám.

FÉRFIRUHÁK mérték szerint a legolcsóbb ár mellett 12 
óra alatt készíttetnek.

T. étlapiró és vendéglős uraknak
legmelegebben ajánlom a legjobbnak elismert és sok 

időt s munkát megtakarító „Berkovits“-féle
Hektograph-lapokat

s minden színben lévő téntákat. 
A nélkülözhetetlen Hektograph- 
lap mindkét oldalon többször 
használható és egy eredetiről 
100—120 másolat nyerhető. Le
húzás után barna olajos-itatós 
közé fektetjük s 3—4 nap 

múlva ismét használható.
Hektograph-tekercsek és kimoshatatlan ruhajelzö-festókek

minden nagyságban rendelhetők
sokszorosi tó-készülékek, Hektograph- 
raktárában B u d a p e s t ,  VII.. s í p -  
u t c a  II. s z  Árjegyzék bérmentve.

Tö r l e y  j ó z s é s T **

<8udifest>

1006. október 1

TÖRLEY
JÓZS. ö T“

PEZSGÖGYÁROSOK
Pincék:

Budafok (Bpest mellett) 

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
Esterházy-utca

JELEFON

Megrendelések számára 
53— 14.

Üzletvezctöség : 54—93.

Figyeljünk a TÖRLEY- 
pezsgti v a ló d is á g á r a !

Óvakodjunk az után
zatoktól !

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és 
emésztési nehézségeknél. Á legtisztább és legegészségesebb asztali 
és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 

igyék éhgyomorra.
Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

Ja$oi“ Kés nélkül borotvál!!!
Egészséges! Kellemes! Olcsó!
I kg r. elegendő 3 0 -3 z o ri b o ro tv á lk o z á s ra . Á ra  halyban K. 2 . 4 0 .  V id é k re  

3  ko r. e lö leges beküldéséve l b é rm a n t/é , u tá n v é tte l 20 f i l lé r r e l  d rágább .
Egyedüli kcs/.itö és szétkiildö

RASOLff ve gy *pa r*va 11 a 1 a 1
n

Budapest, VI., V á c i - k o r u l  55. sz.
Kapható Budapesten:

T ö rö k  Józse f gyógyszerész K irá ly -u tc a  12.
Nerada N ándor d ro g é ria  K ossu th  L a jo s -u tc a  7.

K e ró p o s l-u t 3 9 .K a r ts m a ro ff  A. 
Fodor M árton 
Ács M ihály 
M o lnár és M óser 
D e tsényl F rigyes 
Detsényi K áro ly  
S te rn  Zsigm ond

és m inden d ro g é riá b a n .

K irá ly -u tc a  31— 33. 
L lp ó t-k ö ru t 27.
Ko o na h e rc ag -u . II. 

M a ro k k ó i-u tc a  I. 
FU rdö-u  l'». 
V á c I-k ö ru t 42.

EKCEL A. cimtábla-festő B U D A P E S T ,  IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám.
„H ungária  z ó s z í ó g y á r ” 

é s  d is z i té s i  vá lla la t
T elefon  8 3 —0  I.

Á r j e g y z é k  I n g y e n  é a  b é r m e n t v e ,

Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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